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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 

 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO. 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 
SOLICITANTE: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO – CRN9/MG. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AO CONSELHO 
REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO – CRN9/MG. 
 
O CONSELHO  REGIONAL  DE  NUTRICIONISTAS DA  9ª  REGIÃO –CRN9/MG, Autarquia Federal, com sede na Rua 
Maranhão,  310, 4ºandar, Santa  Efigênia, Belo Horizonte –MG, com inscrição no CNPJ sob o número 08.641.589/0001-19, 
por meio de sua Comissão de Licitações, torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizada a licitação 
acima identificada, conforme especificações constante deste Edital e de acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 12.232/2010 e 
legislação complementar em vigor. 
 
 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 
 
LOCAL: Rua Maranhão, 310, 4ºandar, Santa Efigênia, Belo Horizonte –MG – CEP: 30150-330 
DIA: 17/01/2022 
HORA: 13:30 hs 
 

E-MAIL: licitacao@crn9.org.br  
pregao@crn9.org.br 
 

SITE: https://crn9.org.br/licitacao/ 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
Lucas Henrique de Assis 
Coordenador da Comissão de Licitação CRN9 

mailto:licitacao@crn9.org.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 

 
I – OBJETO 
 
1. A presente licitação tem por objeto a execução de atividades de publicidade, previstos na Lei nº 12.232, de 29 de abril de  2010, 
vedada a inclusão de quaisquer outras atividades, em especial as de assessoria de imprensa, comunicação e relações públicas.  
 
1.2 - Considera-se serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a 
distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de difundir ideias e de informar o públ ico em geral. 
 
1.3- Poderão ser incluídos como atividades complementares os serviços especializados pertinentes: 
 
1.3.1 - ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o 
mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou os resultados das 
campanhas realizadas; 
 
1.3.2 - à produção e à execução técnica das peças e dos projetos publicitários criados; 
 
1.3.3 - à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, 
visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias. 
 
1.4 - É vedado incluir outros serviços não previstos acima, em especial as atividades de promoção, de patrocínio e de  assessoria de 
comunicação, imprensa e relações públicas. 
 
1.4.1 - Não se inclui no conceito de patrocínio mencionado no subitem precedente o patrocínio de mídia, ou seja, de projetos de 
veiculação em mídia ou em instalações, dispositivos e engenhos que funcionem como veículo de comunicação. 
 
2. Os anexos que constituem o presente Edital são: 
a) Anexo I - Briefing; 
b) Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; 
c) Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; 
d) Anexo IV - Modelo de declaração de conhecimento do edital e declaração de cumprimento do disposto 
no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal; 
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Superveniência – Fato Impeditivo da Habilitação; 
f) Anexo VI - Minuta do Contrato; 
g) Anexo VII – Planilhas de Julgamento; 
h) Anexo VIII – Termo de Retirada do Envelope 1. 
 
3. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente, por meio do sítio http://crn9.org.br/licitacoes/, e pelos e-mails: 
licitacao@crn9.org.br e pregao@crn9.org.br. 

mailto:licitacao@crn9.org.br
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II – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
1. Poderá participar da presente licitação pessoa jurídica, que tenha objeto social compatível com o objeto da licitação, cer tificada pelo 
CENP, e cadastrada junto ao Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG, ou que apresente declaração que atende 
às condições para o cadastro no referido Conselho, até o 3º (terceiro) dia anterior à data de recebimento das propostas . 
 
2. Informações sobre esta licitação serão prestadas pela Comissão de Licitações do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região 
– CRN9/MG, desde que as solicitações tenham sido recebidas até 5 (cinco) dias antes da data prevista para a apresentação das 
propostas, mediante solicitação por escrito, pelos e-mails: licitacao@crn9.org.br e pregao@crn9.org.br. 
 
2.1. As respostas a consultas e os demais esclarecimentos serão divulgados pela Comissão de Licitações pela Internet, 
http://crn9.org.br/, no link “Conselho” e depois “Licitações”, sem informar a identidade do consulente. 
 
2.2. A licitante não deve utilizar, em eventual pedido de esclarecimento, termos que possam propiciar a identificação da sua proposta 
perante a Subcomissão Técnica quando do julgamento da Via Não Identificada do Plano de Comunicação Publicitária (Envelope nº 1). 
 
2.3. As licitantes interessadas deverão acessar periodicamente o endereço eletrônico indicado para tomarem conhecimento das 
perguntas e respostas e manterem-se atualizadas sobre esclarecimentos referentes a este Edital. 
 
3. A participação nesta licitação efetuar-se-á mediante apresentação, na sessão de abertura e em separado, da Carta de 
Credenciamento, conforme modelo do Anexo III, indicando seu representante legal nesta licitação.  
 
3.1. Qualquer declaração neste procedimento licitatório somente poderá ser feita pelo titular da empresa ou seu representante legal.  
 
4. Não poderá participar do processo licitatório a licitante: 
a) Cujos proprietários ou sócios sejam funcionários do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG, ou cujo 
participante da Comissão de Licitações ou da Subcomissão Técnica seja direta ou indiretamente dirigente, gerente, responsável  técnico 
ou subcontratado; 
b) Que incorrer nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93; 
c) Que estiver sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial;  
d) Não preencherem as condições exigidas neste Edital. 
 
5. Os envelopes deverão ser entregues na sede do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG, no endereço e 
horário especificado no preâmbulo. 
 
6. O Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG não receberá os envelopes pelos Correios, nem após a data e 
horário estabelecidos no preâmbulo e nem se responsabilizará pelo extravio da proposta e/ou documentação que não for entregue 
pessoalmente. 
 
7. No local, data e horário fixados no preâmbulo, cada interessado em participar da presente Licitação deverá apresentar à Co missão 
de Licitações, o seguinte: 
 
a) Carta de Credenciamento ou Procuração, conforme modelo do Anexo III, ou ainda, quando for o caso, documento confirmando a 
situação de sócio da empresa, com poderes de representação; 
b) Envelope nº 1 - Proposta Técnica – Via NÃO IDENTIFICADA do Plano de Comunicação Publicitária, lacrado, contendo a 
documentação exigida neste Edital; 

mailto:licitacao@crn9.org.br


 
 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO MG 

4 

 

c) Envelope nº 2 - Proposta Técnica – Via IDENTIFICADA do Plano de Comunicação Publicitária: lacrado, contendo a documentação 
exigida neste Edital; 
d) Envelope nº 3 - Proposta Técnica – Informações Complementares: lacrado, contendo a documentação exigida neste Edital;  
e) Envelope nº 4 - Proposta de Preços: lacrado, contendo a Proposta de Preços nos termos do Anexo II deste Edital.  
 
8. O Envelope nº 5 – Habilitação será apresentado posteriormente, pelas empresas classificadas em data posterior a ser designada 
pela Comissão de Licitações. 
 
9. A falta do documento solicitado na alínea “a” do item 7 deste Título impedirá a representação da  licitante no certame. 
 
10. Forma de preenchimento externo dos envelopes (através de etiquetas), conforme modelo demonstrativo a seguir:  
 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA TÉCNICA (VIA NÃO IDENTIFICADA DO PLANO DE 
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA) 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO - CRN9/MG 
À Comissão de Licitações 
TOMADA DE PREÇOS 01/2021 
Serviços de Publicidade e Propaganda 
Data de Entrega: 17/01/2021 às 13:30 horas 
 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA TÉCNICA (VIA IDENTIFICADA DO PLANO DE 
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA) 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO - CRN9/MG 
À Comissão de Licitações 
TOMADA DE PREÇOS 01/2021 
Serviços de Publicidade e Propaganda 
Razão Social:_________________________ 
Data de Entrega: 17/01/2021 às 13:30 horas 
 
ENVELOPE Nº 3 – PROPOSTA TÉCNICA (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES) 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO - CRN9/MG 
À Comissão de Licitações 
TOMADA DE PREÇOS 01/2021 
Serviços de Publicidade e Propaganda 
Razão Social:_________________________ 
Data de Entrega: 17/01/2021 às 13:30 horas 
 
ENVELOPE Nº 4 – PROPOSTA DE PREÇOS 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO - CRN9/MG 
À Comissão de Licitações 
TOMADA DE PREÇOS 01/2021 
Serviços de Publicidade e Propaganda 
Razão Social:________________________ 
Data de Entrega: 17/01/2021 às 13:30 horas 
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ENVELOPE Nº 5 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO - CRN9/MG 
À Comissão de Licitações 
TOMADA DE PREÇOS 01/2021 
Serviços de Publicidade e Propaganda 
Razão Social: ________________________ 
 
III – PROPOSTA TÉCNICA, PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO 
 
1. PROPOSTA TÉCNICA: 
1.1. A Proposta Técnica será apresentada em 3 (três) envelopes distintos e fechados, sendo um para a Proposta Técnica – Via Não 
Identificada do Plano de Comunicação Publicitária (Envelope nº 1), um para a Proposta Técnica – Via Identificada do Plano de 
Comunicação Publicitária (Envelope nº 2) e outro para a Proposta Técnica –Informações Complementares (Envelope nº 3). 
 
1.2. O Envelope nº 1 – Proposta Técnica (Via Não Identificada do Plano de Comunicação Publicitária), não deverá conter qualquer tipo 
de identificação e será fornecido pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG nos termos deste Edital. 
 
1.3. A Proposta Técnica, cujo conteúdo é especificado abaixo, será composta de um Plano de Comunicação Publicitária, per tinente às 
informações expressas no Briefing (Anexo I) e de Informações Complementares referentes ao Licitante.  
 
1.4. O Plano de Comunicação Publicitária, conforme disposição do art. 7º da Lei nº 12.232/2010, deverá conter os seguintes quesitos: 
 
a) Raciocínio Básico, sob a forma de texto, no formato A4, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, orientação retrato, com no máximo 03 (três) 
laudas, com no máximo 25 (vinte e cinco) linhas, com espaçamento de 3 cm da margem esquerda e  2 cm da margem direita a parti r da 
borda, com fonte Arial, corpo 12, cor “automático”, justificado, com espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, opcionalmente, duplo a pós 
títulos, entretítulos, e entre parágrafos, no qual apresentará um diagnóstico das necessidades de comunicação publicitária do  Conselho 
Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG, a compreensão do proponente sobre o problema específico de comunicação 
descrito no Briefing e os desafios de comunicação a serem enfrentados; 
 
b) Estratégia de Comunicação Publicitária, sob a forma de texto no formato A4 com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, orientação retrato, com no 
máximo 02 (duas) laudas, com no máximo 25 (vinte e cinco) linhas, com espaçamento de 3 cm da margem esquerda e  2 cm da 
margem direita a partir da borda, com fonte Arial, corpo 12, cor “automático”, justificado, com espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, 
opcionalmente, duplo após títulos, entretítulos, e entre parágrafos, que indicará e defenderá as linhas gerais de comunicação  proposto 
para suprir o desafio e alcançar os resultados e metas de comunicação desejadas pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª 
Região – CRN9/MG. 
 
c) Ideia Criativa, sob a forma de texto, no formato A4, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, orientação retrato, com no máximo 03 (três) laudas, 
com no máximo 25 (vinte e cinco) linhas, com espaçamento de 3 cm da margem esquerda e  2 cm da margem direita a partir da borda, 
com fonte Arial, corpo 12, cor “automático”, justificado, com espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, opcionalmente, duplo a pós títulos, 
entretítulos, e entre parágrafos, que corresponderão à resposta criativa do proponente aos desafios e metas por ele explicitados na 
estratégia de comunicação publicitária, contendo os temas e os conceitos a serem desenvolvidos pela campanha publicitária bas eada 
no Briefing; acompanhado de esboços (layouts, textos, roteiros e storyboards) de peças da campanha para cada meio de divulgação 
nela proposto pela licitante, limitados a 10 (dez) no total. As peças da campanha destinadas à mídia impressa ou outras apres entações 
deverão ser apresentadas em pranchas A3, papel supremo, cor branca, com no máximo 42x30cm (formato A3) e as peças eletrônicas  
em CD ou DVD. Fica estabelecido o limite de 1 (um) peça da campanha por meio (esboços, lay-outs, spots, storyboards etc). Essas 
peças de criação não fazem parte do limite estabelecido de texto, de 3 (três) laudas, proposto neste item.  
c1) Entende-se por “meio”: TV, Radio, Internet - computadores (desktops, laptops, notebooks e assemelhados), Internet - dispositivos 
moveis (tablets e smartphones), Revista, Jornal, Midia exterior 
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(outdoor, paineis assemelhados, ponto de onibus, backbus, banca de revista etc.), e material promocional (flyer, PDV, display , brindes, 
sampling etc.) 
 
d) Estratégia de Mídia e Não Mídia, sob a forma de texto, no formato A4, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, orientação retrato, com no máximo 
02 (duas) laudas, com no máximo 25 (vinte e cinco) linhas, com espaçamento de 3 cm da margem esquerda e  2 cm da margem direi ta 
a partir da borda, com fonte Arial, corpo 12, cor “automático”, justificado, com espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, opcionalmente, 
duplo após títulos, entretítulos, e entre parágrafos, com indicação sintética a proponente explicitará e justificará a estrat égia e as táticas 
recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária, em um plano de simulação de distribuição de mídia e 
não mídia, de acordo com as informações do Briefing. 
 
Da simulação do Plano de Distribuição deverá constar um resumo geral com informações sobre, pelo menos:  
 
I – período de distribuição das peças e ou material; 
II – quantidades de inserções das peças em veículos de divulgação; 
III – valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em veículos de divulgação, separadamente por meios;  
IV – valores (absolutos e percentuais) alocados na produção e ou na execução técnica de cada peça destinada a veículos de 
divulgação; 
V – quantidades a serem produzidas de cada peça e ou material de não mídia; 
VI – valores (absolutos e percentuais) alocados na produção de cada peça e ou material de não mídia. 
 
Para fins desta Licitação, consideram-se como Não Mídia os meios que não implicam a compra de espaço e ou tempo em veículos de 
divulgação para a transmissão da mensagem publicitária. 
 
A simulação do Plano de Distribuição deverá observar ainda as seguintes condições: 
 
I – os preços das inserções em veículos de comunicação devem ser os de tabela cheia, vigentes na data de publicação do aviso de 
licitação; 
II – deve ser desconsiderado o repasse da parte do desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação; 
III – devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos os serviços de fornecedores.  
 
As laudas utilizadas para apresentação da simulação do Plano de Distribuição e suas planilhas não fazem parte do limite estabelecido 
para este subitem e poderão ter as fontes e formatos correspondentes a este tipo de documento. 
 
1.4.1. As licitantes deverão apresentar os textos relativos aos quesitos acima, em caderno único, com espiral preta colocada à 
esquerda; capa e contracapa em papel A4 branco, entre 75 gr/m2 a 90 gr/m2, ambas em branco, com numeração em todas as páginas , 
exceto no Plano de Distribuição e suas planilhas, pelo editor de textos, a partir da primeira página interna, em algarismos arábicos, no 
canto inferior direito da página. Não serão computados no limite de laudas estabelecido abaixo as páginas utilizadas eventual mente 
apenas para separar os textos de cada quesito. 
 
1.5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
a) Capacidade de Atendimento: sob a forma de texto apresentado em caderno único, no formato A4, com no máximo 20 (vinte) 
laudas, oportunidade em que a licitante apresentará a quantificação e qualificação dos profissionais que serão colocados à di sposição 
na execução do contrato, discriminando-se as áreas de atendimento, planejamento, criação, produção e mídia, sendo: 
a.1) Histórico da licitante e perfil dos seus principais executivos. 
a.2) Indicação da estrutura operacional. 
a.3) Sistemas operacionais adotados nas áreas de atendimento, planejamento, criação, produção gráfica, 
produção eletrônica e mídia e outras informações que a licitante julgar relevantes.  
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b) Portfólio: Conjunto de trabalhos realizados pela licitante, a ser apresentado em caderno único, com 5 (cinco) peças de qualquer 
natureza, com as respectivas fichas técnicas, sendo os filmes em CDs ou DVDs, e os spots e jingles em CDs, apresentados anex ados 
em pranchas no formato A3, papel supremo, cor branca, com no máximo 42x30cm. As peças impressas deverão ser apresentadas em 
pranchas no formato A3, papel supremo, cor branca, com no máximo 42x30cm. 
 
c) Cases: 2 (duas) campanhas de propaganda completas, desenvolvidas anteriormente pela licitante, com apresentação de relatos dos 
problemas que cada campanha se propôs resolver e os resultados alcançados, referendado com a assinatura do anunciante, em até 
quatro laudas cada relato, em um caderno (01). Em anexo, também dentro do envelope, deverão estar 5 (cinco) exemplos, no máximo, 
das peças utilizadas para cada campanha. As peças impressas ou eletrônicas (CD ou DVD), deverão ser apresentadas em pranchas no 
formato A3, papel supremo, cor branca, com no máximo 42x30cm, em um caderno (02), informando a qual relato pertencem. 
 
1.5.1. A Comissão de Licitações poderá a qualquer tempo solicitar a comprovação dos dados citados na proposta técnica ao próprio 
interessado ou aos órgãos e entidades indicadas. 
 
1.5.2. Ao final do caderno citado na alínea “a” do item 1.5, deverá ser inserida uma última folha contendo a data/local, assinatura e o 
nome do representante legal da Licitante. 
 
1.6. A Proposta Técnica deverá conter os elementos necessários à avaliação da capacitação e qualificação da Licitante para a 
execução do objeto desta licitação. A não apresentação de qualquer documento exigido neste Edital ensejará a desclassificação da 
Proposta Técnica. 
 
1.7. Todos os conteúdos deverão estar em língua portuguesa, salvo quanto aos termos técnicos de uso corrente, sem emendas, 
ressalvas ou rasuras, com páginas numeradas sequencialmente. 
 
1.8. A Proposta Técnica – Envelopes nº 1, 2 e 3 – deverá ser elaborada em estrita observância das condições indicadas no Briefing 
(Anexo I) e deverá ser apresentada em 3 (três) envelopes distintos. 
 
1.9. O Envelope 1, destinado à apresentação da Proposta Técnica – Via NÃO IDENTIFICADA do Plano de Comunicação Publicitária 
será padronizado e fornecido previamente pelo CRN9, sem nenhum tipo de identificação, e, terá o formato A3, medida aproximada de 
370x470mm, saco tipo “Kraft” natural cor parda), com etiqueta afixada na face e no canto superior direito do mesmo (na posição 
paisagem), fonte Arial tamanho 14, cor “automático”. 
 
1.9.1. O envelope deverá ser retirado na Comissão de Licitações do Conselho Regional de Nutricionistas  da 9ª Região – CRN9/MG, no 
endereço da Rua Maranhão, nº 310, 4º Andar – Bairro: Santa Efigênia – BH/MG – CEP:32113-235, mediante prévio agendamento pelo 
e-mail licitacao@crn9.org.br e pregao@crn9.org.br, devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19, a partir do dia 
15/12/2021, observado o prazo limite para retirada de 2 (dois) dias úteis antes da data e horário estabelecidos para a abertura do 
certame. 
 
1.19.2. O envelope em que será inserida a Proposta Técnica – Via NÃO IDENTIFICADA do Plano de Comunicação Publicitária só 
será entregue à licitante que fizer a solicitação formal impressa junto à Comissão de Licitações.  
 
1.9.3. O envelope em que será inserida a Proposta Técnica – Via NÃO IDENTIFICADA do Plano de Comunicação Publicitária, 
deverá ser entregue lacrado. 
 
1.10. Para preservar – até a abertura do Envelope nº 2 – o sigilo quanto à autoria do Plano de Comunicação Publicitária, o Envelope nº 
1 não poderá: 
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a) apresentar palavra, marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação da licitante; 
e 
b) estar danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais documentos nele acondicionados de modo a possibilitar a 
identificação da licitante. 
 
1.11. No Envelope nº 2 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada, no papel timbrado da 
Licitante e terá o mesmo teor da Via Não Identificada, sem os exemplos das peças referentes à Ideia Criativa.  
 
1.12. O Envelope nº 2 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem adequada às características de 
seu conteúdo, desde que inviolável (lacrado), rubricado no local de seu fechamento, quanto às informações de que trata, até sua 
abertura. 
 
1.13. O Envelope nº 3 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de 
Comunicação Publicitária – Via Não Identificada do Plano de Comunicação Publicitária que possibilite a identificação da autoria deste 
antes da abertura do Envelope nº 2, sob pena de desclassificação. 
 
1.13.1. O Envelope nº 3 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem adequada às característ icas de 
seu conteúdo, desde que inviolável (lacrado), quanto às informações de que trata, até sua abertura.  
 
1.14. Será desclassificado o licitante que descumprir o disposto nos itens 1.10 e 1.13 deste Título e  demais disposições do instrumento 
convocatório. 
 
2. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
2.1. No Envelope nº 4 – Proposta de Preços, indevassável, fechado ou lacrado, rubricado no local de seu fechamento, deverão constar 
os termos da proposta propriamente dita, de forma clara e detalhada, isenta de emendas ou rasuras. 
 
2.2. Na execução dos serviços contratados, a Agência será remunerada em conformidade com as disposições da Le i Federal nº 4.680, 
de 18 de junho de 1965, Decreto Federal nº 4.563, de 31 de dezembro de 2002, Normas Padrão do CENP, Lei 12.232/2010 e demais 
normas legais e regulamentares vigentes, ficando desde já estabelecido e ajustado o seguinte:  
 
a) Determinação do percentual de desconto a ser ofertado pela proponente sobre a tabela “Lista de  
Referência de Custos Internos” vigente, publicada pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais – 
SINAPRO/MG, considerando valores que proporcionem ao Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG uma justa 
negociação comercial e ao mesmo tempo não comprometam a boa e regular execução dos serviços ou os tornem inexequíveis, 
respeitando os limites de no mínimo 50% (cinquenta por cento) e no máximo 70% (setenta por cento) de desconto, a título de 
ressarcimento dos custos internos da Licitante. 
 
b) Honorários de produção – Os serviços e suprimentos externos terão seus custos orçados junto a 
fornecedores especializados. O Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG pagará à agência “honorários” de 15% 
(quinze por cento), sobre o valor dos serviços e suprimentos contratados; 
 
c) Honorários de terceiros – Para os serviços prestados por terceiros, quando a Agência atuar apenas como intermediária na 
contratação desses fornecedores, o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG pagará à agência “honorários” de 
5% (cinco por cento) sobre o valor dos serviços e suprimentos contratados; 
 
d) Veiculação – desconto de agência, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre os custos de veiculação, a ser pago diretamente 
pelo veículo à Agência. 
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2.3. Na proposta, deverão estar incluídos, todos os impostos, taxas, transporte, seguros, excluído o CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade / solidariedade. 
 
2.4. As propostas apresentadas neste certame serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias da abertura do envelope, sendo que 
as empresas que consignarem prazo inferior terão a sua proposta desclassificada. 
 
3. HABILITAÇÃO 
 
3.1. O Envelope n.º 5 - Habilitação conterá os documentos em uma única via original ou cópia legível autenticada por cartório 
competente, com vigência plena até a data fixada para abertura do envelope de documentação. 
 
3.2. A pessoa jurídica deverá apresentar quando convocada, o Envelope nº. 5 – Habilitação. 
 
3.3 - A documentação quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 
 
a. Ato constitutivo registrado em órgão competente; 
b. Registro comercial, se empresa individual; 
c. Ata de eleição dos administradores, se sociedade por ações; 
d. Documento de prova da diretoria em exercício, se sociedade civil. 
e) Certificado de Registro Cadastral expedido pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG; 
f) Declaração de atendimento ao disposto inciso V do art. 27 da Lei de Licitações, nos termos do Anexo IV. 
g) Declaração de Superveniência – Fato Impeditivo da Habilitação, assinado por quem de direito, nos termos do Anexo V;  
h) Cédula de Identidade do representante legal. 
 
3.4 - A documentação quanto à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA consistirá em: 
 
3.4.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
3.4.2- Prova de regularidade, através da Certidão Negativa de Débitos, ou positiva com efeito de negativa, dentro do prazo de valida de 
para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
3.4.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual: “Certidão Negativa de Débito ou equivalente emitida pela Secretaria de 
Estado da Fazenda”; 
3.4.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: “Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União”, emitida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
3.4.5- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  
3.4.6- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
3.5- A documentação quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em: 
 
3.5.1- Balanço patrimonial referente ao último exercício social, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  
3.5.2 - As Sociedades Anônimas (S/A) deverão apresentar a publicação do balanço em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação 
no Estado, enquanto que as Sociedades por Quotas Limitadas (LTDA) deverão apresentar cópia do balanço extraída do Livro Diário 
devidamente registrado na Junta Comercial e/ou no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica. 
3.5.3 - A comprovação acima solicitada será feita pelo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado , ou 
pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme disposto no art. 31, §2º da Lei  



 
 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO MG 

10 

 

8.666/93. 
3.5.4 - Comprovação da Boa Situação Financeira da Empresa, através do cálculo de índices contábeis abaixo previstos: 
a) Índice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 1,0: 
ILC = AC , onde: AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante. 
           PC 
b) Índice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,0: 
ILG = AC + RLP ,   onde: AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante; 
           PC + ELP                        RLP = Realizável a Longo Prazo; ELP = Exigível a Longo Prazo.  
c) Solvência Geral – igual ou superior a 1,0: 
SG = ___AT____ ,  onde: PC = Passivo Circulante; AT = Ativo Total; 
            PC + ELP                 ELP = Exigível a Longo Prazo. 
3.5.4.1. Os índices acima serão calculados pela licitante, apresentados e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante 
sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.  
a) A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um) no cálculo de quaisquer dos índices referidos acima, deverá  incluir no 
envelope nº 5 comprovante de que possui patrimônio líquido mínimo de R$45.707,50 (quarenta e cinco mil setecentos e sete reais e 
cinquenta centavos), valor esse equivalente a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da verba de publicidade a ser aplicada na 
futura contratação. 
 
3.5.5 - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com prazo 
de validade de no máximo 90 (noventa) dias anteriores a abertura dos envelopes; 
 
3.6 - A documentação quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 
 
3.6.1 – 3 (três) Atestados fornecidos em nome da Licitante, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o 
objeto deste instrumento convocatório. 
 
3.6.2 - Para os itens 3.3 a 3.5.5, desse Título, serão admitidas cópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos documentos 
originais sejam apresentados à Comissão de Licitações na reunião de abertura dos envelopes de habilitação, para a devida 
autenticação. 
 
3.7 - Certificado de Qualidade Técnica expedido pelo Conselho Executivo de Normas-Padrão (CENP), nos termos do art. 4°. § 1°. da 
Lei Federal nº 12.232/2010. 
 
3.8. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos em desacordo com o previsto nesse Título INABILITARÁ a licitant e. 
 
3.9. Os documentos retirados na Internet terão sua autenticidade e validade verificadas, junto aos sítios dos órgãos emissores, para fins 
de habilitação. 
 
3.10 - Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido às microempresas e empresas de 
pequeno porte, pela Lei Complementar nº 123/2006, as empresas que se enquadrarem em qualquer das exclusões relacionadas no§ 
4º, do art. 3º da citada Lei. 
 
3.11. O Coordenador da Comissão de Licitações poderá, na análise dos documentos de habilitação, desconsiderar evidentes falhas 
formais sanáveis e que não contrariem este edital ou a legislação pertinente. 
 
3.12. Os documentos necessários para emissão do Certificado de Registro Cadastral expedido pelo Conselho  Regional de 
Nutricionistas da 9ª Região - CRN9/MG são aqueles constantes dos itens 3.3., 3.4 e 3.5 do presente edital. 
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3.12.1. O envio da documentação necessária ou declaração que atende às condições para o cadastro, para emissão do Certificado de 
Registro Cadastral, deverá ser realizada mediante envio via e-mail, devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19, nos 
endereços: licitacao@crn9.org.br e pregao@crn9.org.br, a partir do dia 15/12/2021, observado o prazo limite para envio de 3 (três) dias 
úteis antes da data e horário estabelecidos para a abertura do certame. 
 
IV – DO JULGAMENTO E DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA 
 
1.1. O julgamento das Propostas Técnicas será realizado de conformidade com o tipo de licitação de “ técnica e preço”, observando-se 

o disposto na Lei 12.232/10. 
 
1.2. As Propostas Técnicas serão analisadas e julgadas por Subcomissão Técnica, composta por 3 (três) membros que sejam formados 
em comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas. 
 
1.3. Pelo menos 1 (um) dos membros da Subcomissão Técnica disposta no subitem anterior não poderá manter nenhum vínculo 
funcional ou contratual, direto ou indireto, com o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG. 
 
1.4. A Subcomissão Técnica será composta por 3 (três) integrantes, resultantes de uma lista de no mínimo, 9 (nove) nomes, 
previamente indicados pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG para o sorteio. 
 
1.5. A publicação da relação dos nomes, no Diário Oficial da União pela Comissão de Licitações terá uma antecedência de 10 (d ez) 
dias da data em que será realizada a sessão pública marcada para o sorteio. 
 
1.6. O sorteio será processado pela Comissão de Licitações de modo a garantir o preenchimento das vagas da Subcomissão Técnic a, 
de acordo com a proporcionalidade do número de membros que mantenham ou não vínculo com o Conselho Regional de Nutricionistas 
da 9ª Região – CRN9/MG, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 10 da Lei 12.232/2010. 
 
1.7. Os Membros da Subcomissão Técnica não poderão participar da sessão de recebimento dos envelopes.  
 
V - DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
 
 
PRIMEIRA SESSÃO 
 
1. A primeira sessão pública será realizada no dia, hora e local previstos neste Edital e terá a seguinte pauta inicial:  
 
a) Exame dos Credenciamentos e os documentos de identidade, retendo os primeiros para posterior juntada aos autos do processo 
licitatório. 
a.1) Caso o preposto da licitante não seja seu representante legal ou estatutário, o credenciamento será feito por intermédio  de 
procuração pública ou particular (esta com firma reconhecida e acompanhada dos documentos que comprovem a legalidade da outorga 
de poderes), com, no mínimo, os poderes constantes do modelo que constitui o Anexo III.  
a.2.) A ausência de documento hábil de representação não impedirá o representante de participar da licitação e de entregar a 
documentação solicitada, mas ficará impedido de praticar qualquer ato durante o procedimento, até que seja apresentado o documento 
competente. 
a.3.) A documentação apresentada na primeira sessão de recepção dos envelopes credencia o representante a participar das demais 
sessões. Na hipótese de substituição do representante no decorrer do processo licitatório, deverá ser credenciado novo repres entante, 
nos mesmos termos acima.  
 
b) Receber os envelopes nº 1, nº 2, nº 3 e nº 4; 
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c) Conferir se esses envelopes estão em conformidade com as disposições deste Edital. 
 
1.1. O Envelope nº 1, com a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária, só será recebido pela Comissão de Licitaçõe s 

se:  
 
a) Não estiver identificado; 
 
b) Não apresentar marca sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação da licitante antes da abertura do Envelope nº 
2; 
 
c) Não estiver danificado ou deformado pelas peças, material e/ou demais documentos nele acondicionados de modo a possibilita r a 
identificação da licitante antes da abertura do Envelope nº 2.  
 
1.1.1 Ante a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas alíneas do item anterior, a Comissão de Licitações não receberá o 
Envelope nº 1, o que também a impedirá de receber os demais Envelopes da mesma licitante. 
 
1.2. A primeira sessão prosseguirá com a seguinte pauta básica: 
 
a) Rubricar, no fecho, sem abri-los, os Envelopes nº 2 e nº 4, que permanecerão fechados sob a guarda e responsabilidade da 
Comissão de Licitações, e separá-los dos Envelopes nº 1 e nº 3; 
 
b) Abrir e rubricar o conteúdo dos Envelopes nº 1; 
 
c) Abrir os Envelopes nº 3 e rubricar seu conteúdo; 
 
d) Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, os documentos que constituem os Envelopes nº  1 e nº 
3. 
 
1.2.1. Se, ao examinar e/ou rubricar os conteúdos dos Envelopes nº 1 e nº 3, a Comissão de Licitações e/ou os representantes das 
licitantes constatarem ocorrência(s) que possibilite(m), inequivocamente, a identificação da autoria do Plano de Comunicação 
Publicitária, a Comissão de Licitações desclassificará a licitante e ficará de posse de todos os seus Envelopes até que expire o prazo 
para recursos relativos a essa fase. 
 
1.2.2. Excetuando-se as rubricas dos membros da Comissão de Licitações, esta não lançará nenhum código, sinal ou marca nos 
Envelopes nº 1 nem nos documentos que compõem a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária, à exceção das 
rubricas mencionadas na alínea “b” do subitem 1.2 acima. Abertos os Envelopes nº 1 e nº 3, as licitantes não poderão desistir de suas 
propostas, a não ser por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pela Comissão de Licitações.  
 
1.2.3. Se houver manifestação expressa de qualquer licitante de recorrer das decisões da Comissão de Licitações pertinen te à primeira 
sessão, esta providenciará a ata e divulgará o resultado na forma legal, abrindo-se o prazo para a interposição de recursos. 
 
1.3. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, tendo sido julgados os recursos  interpostos, serão 
adotados os seguintes procedimentos: 
 
a) encaminhamento, pela Comissão de Licitações à Subcomissão Técnica, dos Envelopes nº 1, com as vias não identificadas do Pl ano 
de Comunicação Publicitária, e dos Envelopes nº 3, com a Capacidade de Atendimento, o Repertório e os Cases; 
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b) posterior análise dos conteúdos dos Envelopes 1 e 3, com elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à Comissão 
de Licitações, das atas de julgamento dos Planos de Comunicação Publicitária (Envelope 1),  e das Informações Complementares 
(Envelope 3) contendo planilhas com as pontuações individuais dos membros e de justificativa conjunta escrita sintética das razões que 
as fundamentaram em cada caso. 
 
1.3.1. Após receber as atas de julgamento das Propostas Técnicas (Envelopes nº 1 e nº 3), e respectivas planilhas de julgamento e 
demais documentos elaborados pela Subcomissão Técnica, a Comissão de Licitações convocará as licitantes para participar da 
segunda sessão pública. 
 
 
SEGUNDA SESSÃO 
 
2. A segunda sessão pública terá a seguinte pauta básica: 
 
a) Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista de presença;  
 
b) Abrir os Envelopes nº 2; 
 
c) Cotejar as vias não identificadas (Envelope nº 1) com as vias identificadas (Envelope nº 2) do Plano de Comunicação Publicitária 
para identificação de sua autoria; 
 
d) abertura do envelope nº 3, e elaboração da planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada Prop osta 
Técnica (Envelope nº 1 e Envelope nº 3), procedendo-se à apuração das notas de cada Licitante e registrando-se em ata a ordem de 
classificação e as propostas desclassificadas; 
 
e) Proclamar o resultado do julgamento geral das Propostas Técnicas; 
 
f) Informar sobre a publicação e prazo para recurso do julgamento geral das Propostas Técnicas. 
 
2.1. Além das demais atribuições aqui previstas, caberá à Subcomissão Técnica manifestar-se em caso de eventuais recursos de 
licitantes relativos ao julgamento das Propostas Técnicas se solicitado pela Comissão de Licitações. 
 
2.2. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência, ou, ainda, tendo sido julgados os recursos interpo stos, a 
Comissão de Licitações convocará as licitantes para participar da terceira sessão pública.   
 
 
TERCEIRA SESSÃO 
 
3. A terceira sessão pública terá a seguinte pauta básica: 
 
a) Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista de presença;  
 
b) Abrir os Envelopes nº 4 com as Propostas de Preços, cujos documentos serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitações 
e pelos representantes das licitantes presentes ou por comissão por eles indicada; 
 
c) Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame, os documentos integrantes dos Envelopes nº 4;  
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d) Analisar o cumprimento, pelas licitantes, das exigências deste Edital para a elaboração das Propostas de Preços e julgá -las de 
acordo com os critérios nele especificados. 
 
e) Proclamar o resultado do julgamento geral das Propostas de Preço; 
 
f) Informar sobre a publicação e prazo para recurso do julgamento geral das Propostas de Preços.  
 
3.1. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência, ou, ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos,  a 
Comissão de Licitações convocará as licitantes para participar da quarta sessão pública.   
 
 
 
QUARTA SESSÃO 
 
 
4. A quarta sessão pública terá a seguinte pauta básica: 
 
a) Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista de presença;  
b) Receber e abrir o Envelope nº 5 da Licitante melhor classificada no conjunto técnica e preço, cujos documentos serão rubricados 
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes ou por comissão por eles indicada;  
c) Analisar a conformidade dos Documentos de Habilitação com as condições estabelecidas; 
d) Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame, os documentos integrantes do Envelope nº 5;  
e) Informar sobre o resultado da habilitação, a publicação e o prazo de recurso do resultado da habilitação, com a indicação dos 
proponentes habilitados e inabilitados, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme 
disposto no art. 109, I, ‘a’ da Lei nº 8.666/1993. 
 
 
VI - DO JULGAMENTO A SER EFETUADO PELA SUBCOMISSÃO TÉCNICA 
 
1.1. Para a avaliação das propostas apresentadas pelas agências, o julgamento técnico efetuado pela Subcomissão Técnica deverá 
obedecer aos seguintes critérios e pontuações abaixo. 
 
a) TÉCNICA 01 - PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA (ENVELOPES nº 1 e 2): 
TOTAL DE PONTOS: 70 (setenta) pontos, sendo: 
 
a.1) Raciocínio Básico - Acuidade da compreensão (20 pontos): 
a.1.1) Do papel do CRN9 no atual contexto do profissional de saúde. 
a.1.2) Entendimento ao problema específico de comunicação do CRN9. 
 
a.2) Estratégia de Comunicação Publicitária (15 pontos):  
a.2.1) A adequação do conceito proposto ao Briefing; 
a.2.2) Os desdobramentos positivos desse conceito para a comunicação do CRN9 
com seu público preferencial; 
a.2.3) A exequibilidade dos meios de comunicação propostos para solucionar problema de comunicação. 
 
a.3) Ideia Criativa (20 pontos): 
a.3.1) Sua adequação aos objetivos de comunicação definidos do Briefing; 
a.3.2) A originalidade da combinação dos elementos que a constituem; 
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a.3.3) A qualidade criativa das peças publicitárias apresentadas; 
a.3.4) A exequibilidade das peças; a compatibilidade da linguagem das peças aos meios propostos.  
 
a.4) Estratégia de Mídia e Não Mídia (15 pontos): 
a.4.1) O conhecimento e análise dos veículos de comunicação e hábitos do público prioritário; 
a.4.2) O conhecimento dos hábitos de consumo de meios dos diversos públicos e a capacidade analítica demonstrada no exame 
desses hábitos; 
a.4.3) A pertinência, a otimização e a oportunidade das propostas sobre o uso das diversas mídias, convencionais e alternativas. 
 
b) TÉCNICA 02 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (ENVELOPE Nº 3): 
TOTAL DE PONTOS: 30 (trinta) pontos, sendo: 
 
b.1) Capacidade de Atendimento (10 pontos): 
b.1.1) O “curriculum” dos principais profissionais da Licitante, principalmente nas áreas de planejamento, 
criação, mídia e atendimento; 
b.1.2) As estruturas técnica e operacional da Licitante para suprir as necessidades da conta publicitária a  
ser atendida, principalmente em relação ao quadro de profissionais que será colocado à disposição do Conselho Regional de 
Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG; 
b.1.3) A sistemática de atendimento a ser adotada no relacionamento entre a Licitante e a equipe técnica do Conselho Regional  de 
Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG. 
 
b.2) Portfólio (10 pontos): 
b.2.1) A qualidade e adequação do trabalho criativo; 
b.2.2) A pertinência da solução apresentada ao problema de comunicação; 
b.2.3) Clareza da exposição das informações prestadas. 
 
b.3) Cases (10 pontos): 
b.3.1) O encadeamento lógico da exposição; 
b.3.2) A evidência de planejamento publicitário; 
b.3.3) Consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução. 
 
1.2. A nota da Proposta Técnica está limitada ao máximo de 100 (cem) pontos, conforme acima descrito. 
 
1.3. Para efeito de julgamento pela Subcomissão Técnica, serão classificadas somente as Propostas Técnicas que obtiverem, no 
mínimo, 70% (setenta por cento) do total de pontos de cada grupo, ou seja, 49 (quarenta e nove) pontos no Plano de Comunicação Via 
Não Identificada e 21 (vinte e um) pontos para as Informações Complementares. 
 
1.4. Serão desclassificadas as Propostas: 
a) Que não contiverem todos os dados exigidos no Edital e que descumprirem suas exigências formais;  
b) Em que as Licitantes não demonstrarem possuir a qualificação, a experiência e a estrutura administrativa e técnica necessárias e 
adequadas para garantir a realização e conclusão do objeto licitado, obtendo índice de pontuação inferior ao estabelecido ou obtiver 
nota 0 (zero) em qualquer um dos quesitos. 
b.1) Será determinada a pontuação obtida pelos licitantes em cada envelope, por meio do somatório das médias aritméticas das notas 
atribuídas pelos membros da Subcomissão Técnica a cada um dos quesitos, observado o seguinte:  
b.1.1) A pontuação atribuída a um quesito sempre deverá ser reavaliada quando a diferença entre a maior e a menor pontuação 
atribuída por cada membro da Subcomissão Técnica for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima do quesito . 
b.1.2) Persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do quesito, os membros da 
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Subcomissão Técnica, autores das pontuações consideradas destoantes, deverão registrar em ata as razões que os levaram a manter 
a pontuação atribuída ao quesito reavaliado, que será assinada por todos os membros da Subcomissão e passará a compor o processo 
da licitação. 
 
1.5. Se houver desclassificação de alguma proposta técnica por descumprimento de disposições do instrumento convocatório, ainda 
assim será atribuída pontuação a seus quesitos, a ser lançada em planilhas que ficarão acondicionadas em envelope fechado e 
rubricado no fecho pelos membros da Subcomissão Técnica, até que expirem os prazos para interposição de recursos relativos a essa 
fase da licitação, exceto nos casos em que o descumprimento resulte na identificação da Licitante antes da abertura do envelope 
apócrifo pela Subcomissão Técnica. 
 
1.6. Serão elaboradas pela Subcomissão Técnica duas atas relativas, sendo uma referente ao julgamento do Plano de Comunicação 
Publicitária Via Não Identificada e outra referente ao julgamento dos quesitos referentes às Informações Complementares e, 
posteriormente, encaminhadas à Comissão de Licitações, juntamente com as Propostas, as planilhas com as pontuações e a 
justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso. 
 
VII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
1. A Proposta de Preços conterá quesitos representativos das formas de remuneração previstas neste Edital.  
 
1.2. As Propostas de Preços das Licitantes classificadas na fase anterior serão avaliadas e classificadas de acordo com os pontos 
atribuídos, da seguinte forma: 
 
a) 10 (dez) pontos à Proposta que oferecer maior percentual de desconto incidente sobre os custos  
internos de produção das empresas, apurados em relação aos previstos na Lista vigente de Custos Internos do Sindicato das Agências 
de Propaganda do Estado de Minas Gerais – SINAPROMG, desde que respeitados os  limites previstos neste Edital, deferindo-se 
pontos proporcionais às restantes, conforme a seguinte fórmula: 
 
 
                       VNPdP 
NPC = 10 x --------------- ,    onde: 
                      VNMPdP 
 
NPC = Nota da Proposta de Preços; 
VNPdP = Valor numérico do percentual de desconto proposto; 
VNMPdP = Valor numérico do maior percentual de desconto proposto. 
 
1.3. A nota máxima a ser atingida, conforme fórmula estabelecida para apuração da pontuação da Proposta de Preços, será de 10  
(dez) pontos. 
 
1.4. Com base na análise dos fatores indicados, a Comissão fará a classificação das Propostas de Preços, desclassificando aquelas 
que não apresentarem desconto ou apresentarem desconto fora dos limites estabelecidos para os custos internos da remuneração,  
bem assim, aquelas que descumprirem as regras para este tópico. 
 
1.5. Cabe recurso contra o resultado do julgamento final das Propostas de Preço, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da sua publicação. 
 
1.6. Não provido eventual recurso interposto ou não havendo recurso contra o resultado do julgamento final das propostas, a Comissão 
de Licitações apurará os vencedores e convocará sessão pública, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, destinada à 
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apresentação do Envelope 05 – Documentação, pelas licitantes classificadas no julgamento final das propostas, para análise da sua 
conformidade com as condições estabelecidas na legislação em vigor e nesse Edital. 
 
VIII - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
1. As notas das Propostas Técnicas terão peso 7 (sete) e as notas das Propostas de Preços terão peso 3 (três), sendo classifi cadas as 
Licitantes, segundo a ordem decrescente da nota média ponderada, obtida com a aplicação da seguinte fórmula:  
 
                 7(NPT) + 3(NPC) 
NMP = ----------------------------- , onde: 
                          10 
 
 
NMP = nota média ponderada final; 
NPT = nota da Proposta Técnica; 
NPC = nota da Proposta de Preços 
 
 
1.2. No cálculo da Nota Média Ponderada Final (NMP), será adotada a precisão até a segunda casa após a vírgula e arredondamen to 
para o centésimo superior para valores iguais ou superiores a 0,005. 
 
1.3. Para efeito de desempate entre as licitantes que obtiverem a mesma Nota Média Ponderada Final, será considerada a maior nota 
obtida nos seguintes quesitos, pela ordem: 
 
a) Raciocínio Básico; 
b) Ideia Criativa; 
c) Estratégia de Comunicação Publicitária; 
d) Estratégia de Mídia; 
e) Capacidade de Atendimento; 
f) Portfólio; e 
g) Cases. 
 
 
1.4. Persistindo o empate na classificação final, após verificadas as normas de desempate estabelecidas acima, a Concorrência  será 
decidida por sorteio, em sessão pública, para a qual serão todas as licitantes convocadas. 
 
1.5. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar para as Licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para 
apresentação de novas propostas, escoimadas das causas que tenham determinado a desclassificação. As novas propostas deverão 
ser apresentadas em envelopes lacrados, que serão recebidos em sessão pública, observando-se o procedimento de avaliação e 
julgamento estabelecido nos subitens anteriores. 
 
IX – DA VERBA 
 
1. A verba total anual destinada ao objeto licitado fica limitada em R$457.075,00 ((quatrocentos e cinquenta e sete mil setenta e 
cinco reais). 
 
2. O valor do contrato é meramente estimativo, não cabendo a contratada qualquer direito á  



 
 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO MG 

18 

 

integralização, pois o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG, reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, 
utilizar ou não a totalidade da verba prevista. 
 
 
X – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
1. O Processo será encaminhado à autoridade competente, onde, fará a adjudicação e a posterior homologação à licitante vencedora. 
 
2. A adjudicação e a homologação do objeto da licitação serão efetivadas mediante contrato, observando-se as condições estipuladas 
neste Edital. 
 
 
 
XI – PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO E PARA CONTRATAÇÃO 
 
1. Homologada a licitação, o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG convocará o adjudicatário para assinar o 
termo de contrato em até 5 (cinco) dias úteis, sujeitando-se este, em caso de recusa, ao disposto nos artigos 64 e 81 da Lei n.º 
8.666/93. 
 
2. Fica designado como local para assinatura do Contrato Administrativo a sede do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – 
CRN9/MG, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
 
3. O prazo concedido para assinatura do Contrato Administrativo poderá ser prorrogado, por igual 
período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão  de 
Licitações. 
 
4. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal Nº. 8.666/93, poderá o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG, 
quando o convocado não aceitar ou não assinar o contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, 
ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81 da Legislação citada.  
 
5. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses. 
 
6. Para atender a seus interesses, o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG poderá alterar quantitativos, sem 
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, na forma e limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal no 8.666/93.  
 
7. A tolerância do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da 
licitante vencedora não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o Conselho Regional de 
Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG exercer suas prerrogativas contratuais a qualquer tempo. 
 
8. A contratação será regida pela Lei nº. 8666/93 e alterações posteriores; e incluirá as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório, necessários à fiel execução do objeto desta licitação.  
 
9. O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será CRN9, observados os artigo s 73 a 76 da 
Lei Federal no 8.666/93. 
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10. A licitante vencedora obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Conselho Regional de 
Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.  
 
11. Farão parte do instrumento contratual todos os documentos que compõem o processo licitatório.  
 
12. O Contrato firmado com o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG não poderá ser objeto de cessão ou 
transferência sem autorização desta, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.  
 
13. Fica estabelecido que a proponente declarada vencedora da licitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a data de início da 
vigência do Contrato, especificada em sua Cláusula Quarta, deverá apresentar garantia de 5% (cinco por cento) do valor anual do 
Contrato, em uma das seguintes modalidades: 
 
a) Caução em dinheiro ou em Títulos de Dívida Pública; 
b) Seguro Garantia; 
c) Fiança Bancária. 
 
13.1. A Caução prestada em dinheiro deverá ser recolhida em favor do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG, 
em sua conta bancária. O número da conta bancária deverá ser solicitado à Comissão de Licitações. 
 
XII – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1. A execução dos serviços ora licitada, deverá ser iniciada mediante a assinatura do contrato e ordem de serviço,  devidamente 
autorizada por autoridade superior. 
 
2. A Empresa vencedora deverá fornecer pessoal devidamente qualificado para os serviços objeto deste Edital, devendo arcar co m a 
remuneração e os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros decorrentes da execução do contrato, inclusive 
seguro cobrindo “riscos diversos”, além de impostos e taxas devidas sobre os bens e serviços objeto da contratação sem nenhum  ônus 
para o Conselho Regional de Nutricionistas – CRN9/MG. 
 
3. Arcar com a remuneração relativa ao transporte de pessoal, estadia, refeição, qualquer que seja a 
despesa, para execução dos serviços. 
 
4. Reparar, corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto ora licitado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da prestação dos serviços. 
 
5. Correrá por conta da licitante vencedora qualquer indenização por danos causados ao CRN9 ou a terceiros, por culpa dessa, seus 
empregados e/ou representantes, decorrentes dos serviços contratados, cabendo reparação e indenização. 
 
6. Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para execução dos serviços constituirão encargo da licitante 
vencedora. 
 
7. A licitante vencedora deverá designar um preposto, aceito pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG, para 
resolver todas as questões relacionadas com a prestação dos serviços contratados. 
 
8. O Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com 
o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n o 
8.666/93. 
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9. A prestação dos serviços se dará pelo regime empreitada global. 
 
10. A licitante vencedora deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CRN9, cujas reclamações se obriguem 
prontamente em atender. 
 
11. A licitante vencedora deverá executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados,  
cabendo à esta otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos quer materiais – com vistas à qualidade dos serviços e à satisfação 
do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG. 
 
12. A licitante vencedora responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições legais que interfiram 
em sua execução. 
 
13. Os custos e as despesas de veiculação apresentados à licitante vencedora para pagamento deverão ser acompanhados da 
demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos descontos negociados e dos pedidos de inserção 
correspondentes, bem como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente. Nas praças não cobertas po r 
serviço de checagem, deve ser apresentada Declaração, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, firmada pela empresa 
que realizou a veiculação da qual devem constar, pelo menos, as seguintes informações: razão social e CNPJ da empresa, nome 
completo, CPF e assinatura do responsável pela declaração, nome do programa, dia e horário da veiculação. Esta declaração deverá 
ter firma reconhecida notarialmente. 
 
XIII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
1. Os pagamentos decorrentes desta licitação serão efetuados após a apresentação do(s) documento(s) fiscal(is) próprios relat ivos aos 
serviços executados no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, 
desde que devidamente regularizados. 
 
3. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente previamente indicada pelo 
contratado ou por meio de cheque nominal a este. 
 
4. Os custos e as despesas de veiculação apresentados à licitante vencedora para pagamento deverão ser acompanhados da 
demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos descontos negociados e dos pedidos de inserção 
correspondentes, bem como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente. Nas praças não cobertas po r 
serviço de checagem, deve ser apresentada Declaração, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, firmada pela empresa 
que realizou a veiculação da qual devem constar, pelo menos, as seguintes informações: razão social e CNPJ da empresa, nome 
completo, CPF e assinatura do responsável pela declaração, nome do programa, dia e horário da veiculação. Esta declaração deverá 
ter firma reconhecida notarialmente. 
 
5. Pertencem à licitante vencedora as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia diretamente ou por intermédio de agê ncia 
de propaganda, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma de tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido 
concedidos pelo veículo de divulgação. 
 
5.1. É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgação e sua aceitação por 
agência de propaganda, e os frutos deles resultantes constituem, para todos os fins de direito, receita  
própria da agência e não estão compreendidos na obrigação estabelecida neste Edital.  
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6. A equação econômico-financeira definida na licitação e no contrato não se altera em razão da vigência 
ou não de planos de incentivo referidos no subitem 5.1 deste Título, cujos frutos estão expressamente excluídos dela.  
 
7. Sob pena de aplicação das sanções previstas no caput do artigo 87 da Lei 8.666/93, as agências de 
propaganda não poderão, em nenhum caso, sobrepor os planos de incentivo previstos no subitem 5.1 aos interesses da licitante 
vencedora, preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou priorizando os que os ofereçam, devendo sempre conduzir -se 
na orientação da escolha desses veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados.  
 
8. O desrespeito ao disposto no Edital constituirá grave violação aos deveres contratuais por parte da agência contratada e a  
submeterá a processo administrativo em que, uma vez comprovado o comportamento injustificado, implicará a aplicação das sanções 
previstas no caput do art. 87 da Lei nº 8.666/ 1993. 
 
9. Para fins de interpretação da legislação de regência, valores correspondentes ao desconto-padrão de agência pela concepção, 
execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta de clientes 
anunciantes, constituem receita da agência de publicidade e, em consequência, o veículo de divulgação não pode, para quaisque r fins, 
faturar e contabilizar tais valores como receita própria, inclusive quando o repasse do desconto-padrão à agência de publicidade for 
efetivado por meio de veículo de divulgação. 
 
10. Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pelo Conselho Regional de Nutricionistas  da 9ª Região – CRN9/MG 
poderão fornecer ao contratado bens ou serviços especializados relacionados com as atividades complementares da execução do 
objeto do contrato, previstas neste Edital. 
 
11. O fornecimento de bens ou serviços especializados exigirá sempre a apresentação pela licitante 
vencedora ao Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG de 3 (três) orçamentos obtidos entre pessoas que atuem 
no mercado do ramo do fornecimento pretendido. 
 
11.1. No caso do item anterior, a licitante vencedora procederá à coleta de orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que 
serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob fiscalização do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – 
CRN9/MG, sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do 
contrato. 
 
11.2. O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do limite previsto na alínea a do  inciso II do 
art. 23 da Lei nº 8.666/1993, está dispensado do procedimento previsto no subitem acima. 
 
 
XIV – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
1. As despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto do presente Edital, correrão à conta da  
Dotação Orçamentária abaixo descrita: 
 
FONTE DE RECURSO: – RECURSOS ORDINÁRIOS -  
 
6.2.2.1.1.01.04.04.018 – Serviço de Divulgação Institucional 
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Design Gráfico 
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 
 
XV – DOS RECURSOS 
 



 
 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO MG 

22 

 

1. Todas as decisões da Comissão de Licitações serão lançadas em ata e poderão ser objeto de recursos administrativos previstos no 
art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e demais alterações posteriores. Os quais serão recebidos e processados nos termos ali estabelec idos. 
 
 
XVI – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG poderá aplicar ao 
contratado as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8666/93. 
 
 
XVII – DA RESCISÃO 
 
1. O contrato poderá ser rescindido, na forma do art. 79 da Lei 8666/93, nos seguintes casos: 
a) Por ato unilateral do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 
do art. 78 da Lei 8666/93; e 
b) Amigável, por acordo entre as partes. 
 
2. Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, constituem causas de rescisão de contrato:  
a) Interromper a execução do objeto desse contrato por qualquer prazo, sem motivo que justifique e sem autorização expressa e  escrita 
do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG; 
 
b) Não satisfazer as exigências do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG com relação às condições de 
execução do objeto; 
 
c) Se a licitante vencedora se conduzir dolosamente. 
 
3. Falência, concordata, dissolução, insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial da licitante  
vencedora, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu titular. 
 
 
XVIII – DAS OMISSÕES 
 
Os casos omissos serão resolvidos por decisão da comissão julgadora de licitações e nos termos da Lei n.º 8.666/93, Lei n° 
12.232/2010 e demais normas correlatas. 
 
 
XIX – DAS PENALIDADES 
 
1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente dentro do prazo caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à 
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta. 
 
2. Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666/1993, será aplicada ao l icitante 
vencedor, multas pecuniárias nos percentuais e casos abaixo: 
a) 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia, até o limite de 10 (dez) dias, se deixar de cumprir qualquer u ma das 
cláusulas do instrumento contratual. 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato se por sua culpa for o mesmo rescindido, sem prejuízo das perdas e danos 
decorrentes. 
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3. O valor referente às multas será descontado da garantia ou do pagamento subsequente a que fizer jus a Contratada.  
 
4. As multas previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. 
 
XX – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA AS MEs E EPPs EM CONFORMIDADE 
COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
 
1. A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 
(EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações posteriores terá o tratamento  
diferenciado e favorecido previsto nos itens deste Título. 
 
 
2. Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a licitante deverá apresentar, no momento do 
Credenciamento, um dos seguintes documentos: 
 
a) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante, comprovando a condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias. 
b) Prova de deferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional. 
c) Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) referente ao 
último exercício social, autenticado na Junta Comercial da sede da licitante. 
 
3. Os documentos referidos no item anterior deverão ser apresentados no original, ou cópia autenticada por cartório competente ou 
ainda cópia não autenticada juntamente com os respectivos originais para a devida autenticação por membro da Comissão de 
Licitações. 
 
4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta licitação, os  
seguintes tratamentos diferenciados e favorecidos: 
a) Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado; e 
b) Prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal.  
 
5. No critério de desempate diferenciado, as licitantes enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte que 
apresentarem propostas de preço iguais ou até 10% superiores à menor proposta apresentada por licitante não enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte terão suas propostas consideradas empatadas com a referida melhor proposta.  
 
6. Havendo o empate nos termos do item anterior será assegurada às microempresas ou empresas de 
pequeno porte, cujas propostas foram consideradas empatadas, preferência na contratação nos seguintes termos:  
a) A licitante, dentre as microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas na forma do item 5  
deste Título, que apresentou a menor proposta poderá formular nova proposta em valor inferior à melhor proposta apresentada pela 
licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
b) Havendo empate em valores iguais entre as microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas, será feito sorteio entre elas 
para escolher a que terá direito de apresentar nova proposta nos mesmos termos da alínea anterior.  
c) Caso a licitante escolhida na forma da alínea “a” ou da alínea “b” deste item não formule nova  proposta serão convocadas as 
licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas na forma do item 5 deste Título remanescentes, na mesma ordem  
classificatória disposta neste item, para apresentarem nova proposta nos termos da aliena “a” deste item. 
 
7. Caso nenhuma das licitantes referidas no item anterior formule nova proposta nos termos da alínea “a” do item anterior, o objeto 
desta licitação será adjudicado à licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que formulou  a melhor 
proposta. 
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8. No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal exigidos no item 3 do Título III deste instr umento 
convocatório, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar esses documentos com algum 
tipo de restrição terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de declaração do vencedor deste processo, para apresenta-los 
novamente já sem qualquer restrição. 
 
9. O prazo referido no item anterior poderá, a critério do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG, ser prorrogado 
por mais 5 (cinco) dias úteis. 
 
 
10. Durante o decurso dos prazos referidos nos itens 8 e 9 deste Título, a licitante enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar os documentos de regularidade fiscal com algum tipo de restrição será 
considerada habilitada e permanecerá no processo, observando o disposto nos itens 11 e 12 deste Título.  
 
11. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar, no 
Envelope nº. 5 – Habilitação, o CRC – Certificado de Registro Cadastral com a descrição de todos os documentos de regularidade fiscal 
exigidos no Anexo VII deste instrumento convocatório, mesmo se houver algum tipo de restrição, sob pena de ser considerada 
inabilitada. 
 
12. Findos os prazos referidos nos itens 8 e 9 deste Título a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno po rte 
que não apresentar os documentos de regularidade fiscal exigidos neste instrumento convocatório já sem qualquer restrição será 
considerada inabilitada e perderá o direito de contratar com o Conselho Regional de Nutricionistas  da 9ª Região – CRN9/MG o objeto 
desta licitação. 
 
13. Na ocorrência do disposto no item anterior o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG poderá: 
a) Convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação e observando o disposto nos itens 5 e 6 deste Título; ou  
b) Revogar o presente processo licitatório. 
 
 
XXI – DISPOSIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO 
 
1. A Administração reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação nos casos previstos em Lei, por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, sem que isso caiba aos licitantes o direito à indenização ou  
reclamação de qualquer natureza. 
 
2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo pro tocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 
 
3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital, deverá ser dirigido por 
escrito, ao Coordenador da Comissão de Licitações, devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19, exclusivamente via e-
mail nos endereços licitação@crn9.org.br e pregao@crn9.org.br, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para reunião 
destinada ao recebimento dos Envelopes. 
 
4. A resposta será dada em comunicado no site do CRN9, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento do pedido de 
esclarecimento. 
 

mailto:licitação@crn9.org.br
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5. Para atender aos seus interesses, o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9/MG reserva-se o direito de alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei  
Federal no 8.666/93. 
 
6. A empresa licitante, por seus responsáveis e prepostos, responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. 
 
7. O resultado do julgamento de cada fase da licitação será comunicado a cada licitante, abrindo-se o 
prazo legal para recurso administrativo. 
 
8. O Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – CRN9 poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá -la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito fundamentado. 
 
9. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base nos dispositivos legais citados no preâmbulo deste.  
 
10. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas desta 
licitação. 
 
 
Belo Horizonte / MG, 15 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
Lucas Henrique de Assis 
COORDENADOR DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO – CRN9/MG 
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ANEXO I 
 
BRIEFING 
Tomada de Preços nº 01/2021 
 
 
Briefing para edital de Licitação de Agência de Publicidade  
 
Proposta de campanha contra o exercício ilegal da profissão de Nutricionista 
  
Conceito Geral  
 
Os Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN), na forma da legislação reguladora, têm as seguintes finalidades gerais:  
 
I - orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício das profissões de nutricionista e de técnico de 2º grau, de grau médio ou equi valente nas 
áreas de Alimentação e Nutrição;  
 
II - fiscalizar as atividades desenvolvidas nas áreas de Alimentação e Nutrição, com vistas a assegurar que sejam executadas por 
profissionais habilitados e a preservar o interesse dos destinatários;  
 
III - atuar como órgão julgador originário em processos administrativos e disciplinares relacionados com a orientação, disciplina e 
fiscalização do exercício e das atividades profissionais nas áreas de Alimentação e Nutrição. Parágrafo único. As competências dos 
Conselhos Regionais de Nutricionistas, no âmbito das respectivas Regiões, são aquelas definidas no art. 10 da Lei n°6.583, de 20 de 
outubro de 1978, e no art. 13 do Decreto n°84.444, de 30 de janeiro de 1980.  
 
O Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região (CRN-9) é uma autarquia sem fins lucrativos, de interesse público, com poder 
delegado pela União para normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício e as atividades da profissão de nutricion ista no estado 
de Minas Gerais, em defesa da sociedade.  
 
O CRN-9 é um órgão do Sistema CFN/CRN e é um dos dez Conselhos Regionais integrantes do Conselho Federal de Nutricionistas 
(CFN), teve sua instalação aprovada em 2007, via da Resolução CFN 398/2007. O Sistema é mantido por meio da arrecadação de 
anuidades, taxas, multas, expedições de documentos, recolhidos por pessoas físicas e jurídicas. 
  
O CRN-9 possui seis (06) Comissões: Tomada de Contas, Fiscalização, Ética, Comunicação, Formação Profissional e Fiscalização, 
além de três (03) Câmaras Técnicas – Nutrição Clínica, Saúde Coletiva e Alimentação Coletiva.  
 
O CRN-9 possui sede em Belo Horizonte e delegacias nas cidades Uberlândia, Montes Claros, Pouso Alegre, Ipatinga e Juiz de Fora.  
 
O CRN-9 atua e contribui de forma direta, por meio de suas ações e projetos para a valorização e fortalecimento da atuação dos 
Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética em Minas Gerais.  
 
Atualmente, o CRN-9 possui inscritos 14.875 nutricionistas ativos, 1.296 TND’s, 1.217 pessoas jurídicas cuja atividade fim é a 
alimentação; e 2.231 pessoas jurídicas cuja atividade fim não é alimentação/nutrição. 
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Denúncias sobre o exercício ilegal da profissão (ano: 2020)  
 

• Recebidas: 198 
 

Contra acadêmicos de Nutrição: 85 
Contra outros profissionais da área de saúde: 43 
Contra blogueiros e pessoas com não profissão regulamentada: 52 
Contra outros profissionais: 18 
 

• Principais ocorrências: 
 
 Prática de reeducação alimentar e nutricional 
 Prática de educação alimentar e nutricional 
 Prescrição de plano alimentar ou dietoterápico 
 Consultoria nutricional 
  
Situação Hipotética para elaboração da Campanha 
 
Objetivos do CRN9 
  
Os objetivos do CRN-9 são orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício e as atividades da profissão de nutricionista no estado de Minas 
Gerais, em defesa da sociedade, por meio da execução de ações voltadas à população e aos próprios profissionais. 
 
Dentre os temas destacados está a promoção da alimentação saudável e adequada e da segurança alimentar e nutricional dos 
indivíduos. É muito importante que os Nutricionistas sejam reconhecidos pela população, devido à relevância do trabalho desenvolvido 
pelos mesmos, principalmente após a ascensão de algumas mídias sociais, que contribuíram para que profissionais de outras áre as de 
atuação realizem atividades que são privativas da área de nutrição. 
 
Segundo a Lei 8.234/91, artigo 3º, é caracterizada exercício ilegal da profissão de Nutricionista, a prática por estudantes de Nutrição, 
profissionais de outras áreas de atuação e leigos (influenciadores digitais e blogueiros, por exemplo), das atribuições priva tivas do 
Nutricionista tais como: 
 
I - direção, coordenação e supervisão de cursos de graduação em Nutrição;  
 
II - planejamento,organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e Nutrição;  
 
III - planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de estudos dietéticos;  
 
IV - ensino das matérias profissionais dos cursos de graduação em Nutrição;  
 
V - ensino das disciplinas de Nutrição e alimentação nos cursos de graduação da área de saúde e outras afins;  
 
VI - auditoria, consultoria e assessoria em Nutrição e dietética;  
 
VII - assistência e educação nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, em instituições públicas e privadas e e m 
consultório de nutrição e dietética;  
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VIII - assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em nível de consultórios de Nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, 
analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos. 
  
Corriqueiramente, o CRN-9 recebe denúncias, por meio de preenchimento de formulário próprio em seu site institucional, de exercíc ios 
ilegais da profissão. Por se tratar de contravenção penal, as denúncias de exercício ilegal recebidas pelo Conselho, tendo to das as 
provas, são encaminhadas para órgãos como Ministério Público e Polícia Civil. O Conselho, portanto, é inapto para a condução das 
denúncias ou punições por exercício ilegal da profissão de Nutricionista. Mas deve, como dito, encaminhá-las aos órgãos competentes.  
 
Sob esta perspectiva, as campanhas a serem produzidas deverão contribuir para o fortalecimento e comprometimento  da categoria com 
as suas atribuições, tendo como referência a atuação ética e assertiva, respeitando a individualidade bioquímica dos paciente s e a 
segurança alimentar e nutricional. E, sobretudo, trabalhar junto à sociedade, a importância do profissional  Nutricionista como detentor 
das prerrogativas de elaboração de prescrições dietéticas, educação alimentar e nutricional,  além das múltiplas possibilidad es de 
atuação, tendo em vista que o mesmo também atua nos seguintes segmentos: indústria de alimentos,  área esportiva, saúde coletiva, 
escolas, marketing na área de alimentação, gastronomia e ensino.   
 
Como resultado, espera-se que tais profissionais sejam reconhecidos como referência técnica da área de alimentação e nutrição não 
somente pela sociedade, mas também pelos demais profissionais da área da saúde e gestores de programas que possuam interface 
com a temática da Nutrição. Espera-se, ainda, conscientizar os profissionais sobre a relevância de suas atividades privativas e a 
sociedade sobre a importância da realização de denúncias com provas robustas e contundentes, além da necessidade da verificação 
prévia do registro profissional junto ao CRN-9. 
  
Objetivos da Campanha  
 
Conscientizar os nutricionistas sobre a importância do seu papel para a promoção da alimentação saudável e qualidade de vida; 
 
Mostrar para a sociedade a relevância da atuação profissional dos nutricionistas e como o trabalho desenvolvido pelos mesmos pode 
contribuir para uma vida melhor e mais saudável; 
 
Mostrar para os nutricionistas a importância de exercerem suas atividades conforme as legislações do Conselho Federal de 
Nutricionistas (CFN) e o Código de Ética e Conduta Profissional; 
 
Gerar engajamento junto aos nutricionistas e sociedade nos canais de comunicação do CRN-9; 
 
Incentivar a realização de denúncias contra o exercício ilegal da profissão de Nutricionista;  
 
Destacar para o Nutricionista a necessidade de se registrar junto ao CRN-9; 
 
Enfatizar para a sociedade a necessidade da verificação do registro do profissional junto ao CRN-9. 
   
Público Alvo  
 
Nutricionistas, estudantes de Nutrição, e sociedade como um todo, A, B, C, D e E, acima de 16 anos.  
  
Praças  
 
Em todo o estado de Minas Gerais, levando-se em consideração as especificidades das 12 mesorregiões estabelecidas pelo IBGE. 
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Verba referencial para investimento  
 
R$ 100.000 (cem mil reais) 
  
Período  
 
30 dias 
  
Campanha Publicitária  
 
Plano de mídia, abrangendo a utilização de veículos regionais/estaduais ou segmentados conforme os públicos a serem alcançado s, 
com a criação de peças direcionadas aos mesmos (Nutricionistas e sociedade). 
 
Datas de referência para o CRN-9: 
 
31 de março – Dia Nacional da Saúde e Nutrição; 
07 de abril – Dia Mundial da Saúde; 
31 de agosto – Dia do Nutricionista; 
16 de outubro – Dia Mundial da Alimentação. 
 
Desafio  
 
É importante ressaltar que as habilidades do nutricionista são legalmente privativas. Entretanto, observa -se que vários profissionais de 
outras áreas se autodenominam aptos, por exemplo, a prescrever dietas. Alguns realizam tais tarefas até mesmo pela internet, sem 
contato direto com o paciente.  
 
Observa-se que existem dificuldades que geram um afastamento da categoria com o CRN-9, tais como: a obrigatoriedade de registro 
na autarquia e o pagamento de anuidades; a competência de órgão fiscalizador; a desvalorização do profissional pela sociedade e o 
descrédito na atuação de órgão público arrecadador e o exercício ilegal de outras profissões. Apesar da profissão possuir 07 (sete) 
áreas de atuação, possuem baixos salários o que causa a desvalorização da mesma. 
 
Outro aspecto observado é que o nutricionista tem se destacado na mídia quando o assunto é alimentação e qualidade de vida, p orém, 
há o desafio de fazer a população reconhecer o profissional como referência para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de 
vida.  
 
Portanto, o profissional necessita tornar-se referência para a sociedade quando os assuntos são saúde e alimentação, tendo em vista 
os conhecimentos técnicos e mecanismos profissionais da categoria que vão desde a reeducação alimentar e nutricional, prevenção de 
doenças, segurança alimentar e nutricional desde a produção até o consumo dos alimentos, dentre outras atividades.  
 
Um grande desafio para o CRN-9 é a ausência de provas enviadas ao serem feitas as denúncias, o que gera o arquivamento das 
mesmas.  
  
Canais de Comunicação do CRN-9 
 
 www.crn9.org.br 
 
instagram.com/crn9online 
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facebook.com/crn9online 
 
youtube.com/crn9online 
  
Além destes: 
·          as peças comunicacionais costumam ser compartilhadas em grupos de whatsapp; 
·          há o envio periódico de newsletters eletrônicas para os profissionais inscritos. 
  
Materiais de referência 
 
Cartilha: Você sabe o que é o exercício ilegal da profissão? 
https://crn9.org.br/documento/academico-de-curso-de-graduacao-em-nutricao-voce-sabe-o-que-e-o-exercicio-ilegal-da-profissao/ 
 
Pesquisa CFN: Perfil das/os Nutricionistas no Brasil 
http://pesquisa.cfn.org.br/ 
 
Revista digital CRN-9 
https://www.revistacrn9.org.br/ 
 
Código de Ética e Conduta Profissional 
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2018/04/codigo-de-etica.pdf  

https://crn9.org.br/documento/academico-de-curso-de-graduacao-em-nutricao-voce-sabe-o-que-e-o-exercicio-ilegal-da-profissao/
http://pesquisa.cfn.org.br/
https://www.revistacrn9.org.br/
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2018/04/codigo-de-etica.pdf
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ANEXO II 
 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Tomada de Preços nº 01/2021 – CRN9 
 
A pessoa jurídica ______________________________, com sede à 
______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, vem apresentar sua  
proposta de preços para prestação de serviços de publicidade nos termos da Tomada de Preços nº 01/2021. 
 
O percentual de desconto proposto é de ___% (xxxxx por cento), incidente sobre os custos internos de produção da empresa licitante, 
tendo por base a Lista de Custos Internos do Sindicato das Agências de Propaganda no Estado de Minas Gerais - SINAPRO/MG, 
vigente à época da prestação dos serviços. 
 
- Validade da proposta de 90 (noventa) dias da data de abertura do respectivo envelope. 
 
- Expressa concordância com as outras condições de remuneração constantes do Edital.  
 
- Os tributos e todos os demais encargos fiscais, tributários, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes sobre os serviços da 
empresa Licitante serão de sua inteira responsabilidade. 
 
___________________, ____ de _______________ de 2021. 
 
______________________________ 
Assinatura e nome do Representante Legal 
 
Obs.: 
Utilizar papel com o timbre da empresa. 
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ANEXO III 
 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
Tomada de Preços nº 01/2021 – CRN9 
 
 
 
Pelo presente instrumento credenciamos o(a) 
Sr.(a)____________________________________________, portador do documento de Identidade nº  
__________________ para participar das reuniões relativas Tomada de Preços nº 01/2021, o qual está autorizado a requerer vistas de 
documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que 
tudo daremos por firme e valioso. 
 
 
__________________, ____ de _______________ de 2021. 
 
 
Assinatura e nome do Representante Legal 
 _________________________________ 
 
Obs.: 
Utilizar papel com o timbre da empresa. 
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ANEXO IV 
MODELO DE CUMPRIMENTO DO INCISO V, ART. 27, DA LEI 8.666/93 
Tomada de Preços nº 01/2021 – CRN9 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa (informar a razão social da licitante) ou Sr. ____________________ (no caso de Pessoa 
Física), inscrita no CNPJ/CPF sob o nº ___________________, por meio de seu representante legal , o Sr. 
__________________________, portador do RG nº ___________, DECLARA para fins de atendimento ao disposto no inciso V do art. 
27 da Lei Federal nº 8.666/1993 que: 
 
a) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
b) não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado os maiores de quatorze anos e na condição de 
aprendiz. 
 
___________________ - _____, ___ de ________________ de _____ 
 
 
__________________________________ 
Assinatura e nome do Representante Legal 
 
 
Obs.: 
 
Utilizar papel com o timbre da empresa . 
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ANEXO V 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
Tomada de Preços nº 01/2021 – CRN9 
 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
A (empresa proponente), CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada em xxxxxxxxxx/xx, na (endereço 
completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da Tomada de Preços nº. 01/2021 – CRN9, 
DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao Edital.  
 
 
___________________ - _____, ___ de ________________ de _____ 
 
 
__________________________________ 
Nome e assinatura do Representante legal 
 
 
 
 
 
 
Obs.: 
 
Utilizar papel com o timbre da empresa. 



 
 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO MG 

35 

 

ANEXO VI 
 
MINUTA CONTRATUAL 
 
Tomada de Preços nº 01/2021 
 
Pelo presente instrumento, que entre si celebram, o CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO –CRN9/MG, 
Autarquia Federal, com sede na Rua Maranhão, 310, 4ºandar, Santa Efigênia, Belo Horizonte –MG, inscrição no CNPJ: 
08.641.589/0001-19, neste ato representada pelo seu Presidente LUIZ CARLOS GOMES JÚNIOR, brasileiro, nutricionista, CRN9 nº 
0947 e por sua Diretora Tesoureira REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileira, nutricionista, CRN9 nº 0901, doravante 
denominado, simplesmente, CONTRATANTE e, de outro, ..............................., empresa sediada em ...................... ..., à Rua 
...................... , nº ........, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............................, neste ato representada por ............................. ......., 
nacionalidade, (estado civil), profissão, residente e domiciliado em....................., inscrito no CPF/MF sob o nº ... ...................., doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato para contratação de serviços de agência de publicidade  nos termos  
e condições estabelecidos no Edital em conformidade com a Tomada de Preços nº 01/2021, sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei nº 12.232/2010, demais normas correlatas e mediante as seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO 
 
1. Este contrato administrativo tem como objeto a contratação de serviços de agência de publicidade para atender ao CONSELHO 
REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO – CRN9/MG, na execução de atividades de publicidade, previstos na Lei nº 12.232, 
de 29 de abril de 2010, vedada a inclusão de quaisquer outras atividades, em especial as de assessoria de imprensa, comunicação e 
relações públicas. 
 
1.2 - Considera-se serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a 
distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de difundir ideias e de informar o públ ico em 
geral. 
 
1.3- Poderão ser incluídos como atividades complementares os serviços especializados pertinentes: 
 
1.3.1 - ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o 
mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou os resultados das 
campanhas realizadas; 
 
1.3.2 - à produção e à execução técnica das peças e dos projetos publicitários criados; 
 
1.3.3 - à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária , em consonância com novas tecnologias, 
visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias. 
 
1.4 - É vedado incluir outros serviços não previstos acima, em especial as atividades de promoção, de patrocínio e de assessoria de  
comunicação, imprensa e relações públicas. 
 
1.4.1 - Não se inclui no conceito de patrocínio mencionado no subitem precedente o patrocínio de mídia, ou seja, de projetos de 
veiculação em mídia ou em instalações, dispositivos e engenhos que funcionem como veículo de comunicação. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
1. A execução dos serviços ora licitada, deverá ser iniciada mediante a assinatura do contrato e ordem de serviço, devidamente 
autorizada. 
 
2. A Empresa vencedora deverá fornecer pessoal devidamente qualificado para os serviços objeto deste Edital, devendo arcar com a 
remuneração e os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros decorrentes da execução do contrato, al ém de 
impostos e taxas devidas sobre os bens e serviços objeto da contratação sem nenhum ônus para o CONTRATANTE. 
 
3. Reparar, corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto ora licitado em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços. 
 
4. Correrá por conta da CONTRATADA qualquer indenização por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa dessa, 
seus empregados e/ou representantes, decorrentes dos serviços contratados, cabendo reparação e indenização.  
 
5. Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para execução dos serviços constituirão encargo da CONTRATADA. 
 
7. A CONTRATADA deverá designar um preposto, aceito pela CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS – CRN9/MG, para 
resolver todas as questões relacionadas com a prestação dos serviços contratados. 
 
8. A CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS – CRN9/MG reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o 
previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Fede ral nº 
8.666/93. 
 
9. A prestação dos serviços se dará pelo regime empreitada global.  
 
10. A licitante vencedora deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se 
obriga a prontamente atender. 
 
11. A CONTRATADA deverá executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, 
cabendo à esta otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos quer materiais – com vistas à qualidade dos serviços e à satisfação 
da CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO – CRN9/MG. 
 
12. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições legais que interfiram em 
sua execução. 
 
14. A CONTRATADA deverá apresentar planejamento de mídia para cada campanha. 
 
15. A CONTRATADA irá responsabilizar-se por qualquer infração do direito de uso de ideias, métodos ou processos legalmente 
protegidos, sendo que toda e qualquer violação ao direito autoral será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, responden do 
por eventuais indenizações. 
 
16. A CONTRATADA transferirá para a CONTRATANTE, os direitos autorais relativos aos produtos de comunicação e outros 
abrangidos pelo objeto do presente Contrato, relativamente aos serviços da agência.  
 
17. A CONTRATADA atenderá aos fornecedores e prestará informações sobre o faturamento e previsão de pagamento. 
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18. A CONTRATADA encaminhará trimestralmente à CONTRATANTE, para fins de controle do saldo contratual, mediante recibo, o 
relatório de controle dos gastos efetivamente realizados. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
1. São obrigações da CONTRATADA: 
a) Executar o objeto desse contrato com qualidade e eficiência, dentro dos padrões e prazos exigidos pela CONTRATANTE;  
b) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
documentação para habilitação e qualificação exigidas na Lei n. 8.666/1993, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato; 
c) Desempenhar com zelo e presteza os serviços, objeto deste contrato, atentando para as normas técnicas profissionais que lhe f orem 
aplicáveis; 
d) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo advindo da má execução do objeto contratual perante a CONTRATANTE e a 
terceiros, isentando a CONTRATANTE de qualquer ônus ou encargo a esse título; e 
e) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais e sociais pela execução dos serviços, objeto deste contrato.  
f) Utilizar, na elaboração dos serviços objeto deste contrato, os profissionais indicados na Proposta Técnica da tomada de preço que 
deu origem a este instrumento, para fins de comprovação da Capacidade de Atendimento, admitida sua substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, mediante comunicação formal à CONTRATANTE. 
g) Apresentar, no prazo de (30) trinta dias após a assinatura deste contrato, ao CONTRATANTE uma garantia correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor total do Contrato, na importância de R$22.853,75 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e 
setenta e cinco centavos),  nos termos do artigo 56, seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93, para a garantia do fiel 
cumprimento de todas as cláusulas do presente Contrato, incluindo ressarcimento de danos, pagamento de multas e demais 
penalidades. Caso a CONTRATADA opte pelo depósito em dinheiro, este deverá realizar-se em nome do CONTRATANTE, no Banco 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF (104), Agência 4157, Operação nº 003, Conta Corrente nº 532-0. 
 
1.1. - A garantia prevista nesta cláusula deverá ser atualizada sempre que houver renovação contratual, obrigando-se a CONTRATADA 
a tomar todas as providências, à sua exclusiva expensa, para assegurar o cumprimento desta obrigação, tempestivamente.  
 
1.2. - O prazo de validade da garantia de que trata esta cláusula será contado a partir da data de início da vigência do contrato, 
especificado em sua Cláusula Décima, e deverá estender-se por mais 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência contratual. 
 
 
2. São obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar os pagamentos na forma da Cláusula Quarta; 
b) Fiscalizar a execução do objeto; e 
c) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na execução 
do objeto. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
1. O valor anual estimado para a presente contratação é de R$457.075,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil setenta e cinco 
reais). 
1.1. Os pagamentos decorrentes desta licitação serão efetuados após a apresentação do(s) documentos fiscais próprios relativos aos 
serviços executados. 
 
1.2. A CONTRATADA será remunerada na forma das disposições legais e editalícias aplicáveis à espécie e referidas no item 2 do 
Edital, obedecido o desconto fixo concedido na sua Proposta Comercial, ou seja, ___% (____) sobre os custos internos de produção 
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estabelecidos na Lista de Referência do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais, vigente à época da 
prestação dos serviços; bem assim por: 
  
a) Honorários de Produção – Os serviços e suprimentos externos terão seus custos orçados junto a fornecedores especializados. O 
Conselho Regional de Nutricionistas – CRN9/MG pagará à agência “honorários” de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços e 
suprimentos contratados; 
  
b) Honorários de Terceiros – Para os serviços prestados por terceiros, quando a Agência atuar apenas como intermediária na 
contratação desses fornecedores, o Conselho Regional de Nutricionistas – CRN9/MG pagará à agência “honorários” de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor dos serviços e suprimentos contratados; 
  
c) Veiculação – Desconto de agência, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre os custos de veiculação, a ser pago diretamente 
pelo veículo à Agência. 
 
2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, 
desde que devidamente regularizados. 
 
3. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente previamente indicada pela CONTRATADA.  
 
4. Os custos e as despesas de veiculação apresentados à licitante vencedora para pagamento deverão ser acompanhados das 
respectivas notas fiscais (da Contratada, de veículos e de fornecedores) em nome da CONTRATANTE, dos pedidos de inserção  e 
produção correspondentes, bem como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente. Nas praças não 
cobertas por serviço de checagem, deve ser apresentada Declaração, sob as penas do Código Penal Brasileiro, firmada pela empresa 
que realizou a veiculação da qual devem constar, pelo menos, as seguintes informações: 
 
a) Razão social e CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do responsável pela declaração, nome do programa, dia e 
horário da veiculação. Esta declaração deverá ter firma reconhecida notarialmente. 
 
4. Para fins de interpretação da legislação de regência, valores correspondentes ao desconto-padrão de agência pela concepção, 
execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes, constituem receita da agência de publicidad e e, em 
consequência, o veículo de divulgação não pode, para quaisquer fins, faturar e contabilizar tais valores como receita própria , inclusive 
quando o repasse do desconto-padrão à agência de publicidade for efetivado por meio de veículo de divulgação. 
 
5. Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pela CONTRATANTE poderão bens ou serviços especializados 
relacionados com as atividades complementares da execução do objeto do contrato, previstas neste Edital. 
 
6. O fornecimento de bens ou serviços especializados exigirá sempre a apresentação pela licitante vencedora ao CONTRATANTE, de 3 
(três) orçamentos obtidos entre pessoas que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido.  
6.1. No caso do item anterior, a licitante vencedora procederá à coleta de orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que 
serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob fiscalização do CONTRATANTE, sempre que o fornecimento de bens ou 
serviços tiver valor superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato. 
6.2. O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do limite previsto na alínea a do inciso II do 
art. 23 da Lei nº 8.666/1993, está dispensado do procedimento previsto no subitem acima.  
 
7. DO VALOR GLOBAL (referente à possível prorrogação contratual pelo prazo de cinco anos), o valor previsto é R$2.285.375,00 (dois 
milhões, duzentos e oitenta e cinco mil trezentos e setenta e cinco reais) 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 
 
1. A presente contratação terá o prazo de 12 (doze) meses a contar da assinatura deste, podendo ser prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos, até 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO 
  
1. A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o cumprimento das especificações técnicas, podendo 
rejeitá-los, no todo ou em parte, quando não corresponderem ao solicitado ou especificado. 
  
1.1. Fica designado como fiscal da execução deste contrato a Sr.ª Mariana Villas Starling, assessora de comunicação do CRN9 que 
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à  
regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
1.1.1. Caso as decisões e providências ultrapassem a competência do representante, estas deverão ser solicitadas aos superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
  
2. A fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva, da CONTRATADA pela 
perfeita execução dos serviços objeto deste contrato. 
  
3. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordânc ia 
da CONTRATANTE. 
  
4. A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que qualquer execução, referente à produção, distribuição ou 
veiculação, considerada não aceitável, no todo ou em parte, seja refeita ou reparada, nos prazos estipulados pela fiscalizaçã o, sem 
ônus para a CONTRATANTE. 
  
5. A autorização, pela CONTRATANTE, dos planos de mídia e dos serviços executados pela CONTRATADA ou por seus fornecedores 
de bens e de serviços especializados não a desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução técnica e comprovação 
das veiculações e dos serviços. 
 
6. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidade ou falhas, não exime a CONTRATADA das 
responsabilidades determinadas neste contrato. 
  
7. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência deste contrato, 
fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às observações e 
exigências apresentadas pela fiscalização. 
  
8. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTE ou auditoria externa por ela indicada tenham 
acesso a todos os documentos que digam respeito aos serviços prestados à CONTRATANTE. 
  
9. À CONTRATANTE é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto deste contrato, juntamente com representante 
credenciado pela CONTRATADA. 
 
10. A CONTRATANTE realizará, após a prestação de cada serviço, avaliação da qualidade do atendimento, do nível técnico dos 
trabalhos e dos resultados concretos dos esforços de comunicação sugeridos pela CONTRATADA, da diversificação dos serviços 
prestados e dos benefícios decorrentes da política de preços por ela praticada. 
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10.1. A avaliação constante do item 10. será considerada pela CONTRATANTE para aquilatar a necessidade de solicitar à 
CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços prestados, para decidir sobre a conveniência de renovar ou, a qualquer tempo, 
rescindir o presente contrato; para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho, a fim de 
servir de prova de capacitação técnica em licitações. 
 
10.2. O instrumento utilizado como referência para avaliação dos serviços prestados se encontra no ANEXO IX - Métricas para 
mensuração pela Unidade de Comunicação do CRN-9 da qualidade dos trabalhos executados pela agência , anexo ao edital.  
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1. A despesa decorrente deste contrato correrá pela seguinte dotação do orçamento vigente:  
 
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional 
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Design Gráfico 
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente dentro do prazo caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da proposta. 
 
2. Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666/93, será aplicada ao licitante vencedor, 
multas pecuniárias nos percentuais e casos abaixo: 
a) 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia se deixar de cumprir qualquer uma das cláusulas do instrumento 
contratual. 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato se por sua culpa for o mesmo rescindido, sem prejuízo das perdas e danos 
decorrentes. 
 
3. O valor referente às multas será descontado da garantia ou do pagamento subsequente a que fizer jus a CONTRATADA.  
 
4. As multas previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
1. O contrato poderá ser rescindido, na forma do art. 79 da Lei 8666/93, nos seguintes casos:  
a) Por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8666/93; e 
b) Amigável, por acordo entre as partes. 
 
2. Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, constituem causas de rescisão de contrato:  
a) Interromper a execução do objeto desse contrato por qualquer prazo, sem motivo que justifique e sem autorização expressa e escrita 
da CONTRATANTE; 
b) Não satisfazer as exigências da CONTRATANTE com relação às condições de execução do objeto;  
c) Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente, no desempenho dos serviços objeto deste. 
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3. Falência, concordata, dissolução, insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial da 
CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS 
 
1. Este contrato está vinculado de forma total e plena a Tomada de Preços nº 01/2021 que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-
se-á rigorosa obediência ao processo e seus Anexos. 
 
2. Os casos omissos serão dirimidos nos termos das Leis nº 8.666/93 e 12.232/2010, com suas alterações  
posteriores e demais legislações correlatas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato. 
 
 
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo. 
 
 
Belo Horizonte, MG, __ de _____________ de 2021. 
 
 
 
__________________________________________ 
LUIZ CARLOS GOMES JÚNIOR 
Presidente  
__________________________________________ 
REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Diretora Tesoureira  
 
 
 
________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
NOME: _______________________________ NOME: _______________________________ 
CPF: _________________________________ CPF: __________________________________ 
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ANEXO VII – PLANILHAS – SUBCOMISSÃO TÉCNICA 
 
 

PLANILHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO 
 

PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 
 
 
Campanha: __________________________________________________________________  

 
 
    Avaliador:Nome______________________________________________________________ 
 
    Visto: ____________________________________________ 
 
 

QUESITO 

PONTUAÇÃO 

Raciocínio Básico (Máximo 20 pontos) 

Do papel do CRN9 no atual contexto do profissional de saúde – De 0 a 10 pontos. 
 

Entendimento do problema específico de comunicação do CRN9 - De 0 a 10 pontos. 
 

TOTAL  

 
 

QUESITO 

PONTUAÇÃO 

Estratégia de Comunicação Publicitária (Máximo 15 pontos) 

A adequação do conceito proposto ao Briefing – De 0 a5 pontos. 
 

Os desdobramentos positivos desse conceito para a comunicação do CRN9 
com seu público preferencial - De 0 a 5 pontos. 

 

A exequibilidade dos meios de comunicação propostos para solucionar problema de comunicação - De 0 a 5 pontos. 
 

TOTAL  
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QUESITO 

PONTUAÇÃO 

Ideia Criativa (Máximo 20 pontos) 

Sua adequação aos objetivos de comunicação definidos do Briefing - De 0 a 5 pontos. 
 

A originalidade da combinação dos elementos que a constituem - De 0 a 5 pontos. 
 

A qualidade criativa das peças publicitárias apresentadas - De 0 a 5 pontos. 
 

A exequibilidade das peças; a compatibilidade da linguagem das peças aos meios propostos - De 0 a 5 pontos. 
 

TOTAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESITO 

PONTUAÇÃO 

Estratégia de Mídia e Não Mídia (Máximo 15 pontos) 

O conhecimento e análise dos veículos de comunicação e hábitos do público prioritário - De 0 a 5 pontos. 
 

O conhecimento dos hábitos de consumo de meios dos diversos públicos e a capacidade analítica demonstrada no 
exame desses hábitos - De 0 a 5 pontos. 

 

A pertinência, a otimização e a oportunidade das propostas sobre o uso das diversas mídias, convencionais e 
alternativas – De 0 a 5 pontos. 

 

TOTAL  
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PLANILHA GERAL DE AVALIAÇÃO 

PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 
 

Campanha: __________________________________________________________________________  
 

QUESITO 
 

AVALIADOR 
01 

 
AVALIADOR 

02 

 
AVALIADOR 

03 
Raciocínio Básico (Máximo 20 pontos) 

Do papel do CRN9 no atual contexto do profissional de saúde – De 0 a 10 pontos. 
   

Entendimento do problema específico de comunicação do CRN9 - De 0 a 10 pontos.. 
   

TOTAL DO QUESITO    

NOTA MÉDIA DO QUESITO  
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QUESITO  
AVALIADOR 

01 

 
AVALIADOR 

02 

 
AVALIADOR 

03 Estratégia de Comunicação Publicitária (Máximo 15 pontos) 

A adequação do conceito proposto ao Briefing – De 0 a5 pontos. 
   

Os desdobramentos positivos desse conceito para a comunicação do CRN9 
com seu público preferencial - De 0 a 5 pontos. 

   

A exequibilidade dos meios de comunicação propostos para solucionar problema de comunicação - De 0 a 5 pontos. 
   

TOTAL DO QUESITO    

NOTA MÉDIA DO QUESITO  
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QUESITO  
AVALIADOR 

01 

 
AVALIADOR 

02 

 
AVALIADOR 

03 Ideia Criativa (Máximo 20 pontos) 

Sua adequação aos objetivos de comunicação definidos do Briefing - De 0 a 5 pontos. 
   

A originalidade da combinação dos elementos que a constituem - De 0 a 5 pontos. 
   

A qualidade criativa das peças publicitárias apresentadas - De 0 a 5 pontos. 
   

A exequibilidade das peças; a compatibilidade da linguagem das peças aos meios propostos - De 0 a 5 pontos. 
   

TOTAL DO QUESITO    

NOTA MÉDIA DO QUESITO  

 

QUESITO  
AVALIADOR 

01 

 
AVALIADOR 

02 

 
AVALIADOR 

03 Estratégia de Mídia e Não-mídia (Máximo 15 pontos) 

O conhecimento e análise dos veículos de comunicação e hábitos do público prioritário - De 0 a 5 pontos. 
   

O conhecimento dos hábitos de consumo de meios dos diversos públicos e a capacidade analítica demonstrada no exame 
desses hábitos - De 0 a 5 pontos. 

   

A pertinência, a otimização e a oportunidade das propostas sobre o uso das diversas mídias, convencionais e alternativas 
– De 0 a 5 pontos. 
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PONTUAÇÃO DO QUESITO     

NOTA MÉDIA DO QUESITO  



 
 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO MG 

48 

 

 
 

NOTA TOTAL DA CAMPANHA – PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA  

 
 
 
 

 
Observações: 
 
1) A subcomissão técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito sempre que a diferença entre a maior e a menor pontua ção atribuída a este for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação 

máxima do quesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas, conforme inc. VII, art. 6º da Lei 12.232 /2010. 
2) A nota média de cada quesito corresponderá à soma das notas atribuídas pelos avaliadores dividindo pelo número de avaliadores, com no máximo duas casas decimais, desprezando -se as 

demais, sem qualquer arredondamento. 
3) A nota total da campanha – Plano de Comunicação Publicitária (NTPCP) corresponderá à soma das notas médias dos quesitos. 
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PLANILHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO 

 
                                              INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Identificação da AGÊNCIA: _______________________________________________________ 
 
Avaliador 01, 02 ou 03 __________________________________________________________ 
 
Visto: ___________________________________________ 
 

QUESITO 

PONTUAÇÃO 

Capacidade de Atendimento (Máximo 10 pontos) 

O “curriculum” dos principais profissionais da Licitante nas áreas de planejamento, cr iação, mídia e atendimento - De 
0 a 3 pontos. 

 

As estruturas técnica e operacional da Licitante para suprir as necessidades da conta publicitária a ser atendida, 
principalmente em relação ao quadro de profissionais que será colocado à disposição do Conselho Regional de 
Nutricionistas – CRN9/MG - De 0 a 4 pontos. 

 

A sistemática de atendimento a ser adotada no relacionamento entre a Licitante e a equipe técnica do Conselho 
Regional de Nutricionistas – CRN9/MG - De 0 a 3 pontos. 

 

TOTAL 
 

 

QUESITO 

PONTUAÇÃO 

Portfólio (Máximo 10 pontos) 

A qualidade e adequação do trabalho criativo – De 0 a 3 pontos.  

A pertinência da solução apresentada ao problema de comunicação – De 0 a 3 pontos.  

Clareza da exposição das informações prestadas – De 0 a 4 pontos  

TOTAL 
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QUESITO 

PONTUAÇÃO 

Cases  (Máximo 10 pontos) 

O encadeamento lógico da exposição – De 0 a 4 pontos.  

A evidência de planejamento publicitário – De 0 a 3 pontos  

Consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução – De 0 a 3 pontos.  

TOTAL 
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PLANILHA GERAL DE AVALIAÇÃO 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
Identificação da AGÊNCIA: _________________________________________________________________________  

QUESITO 
 

AVALIADOR 
01 

 
AVALIADOR 

02 

 
AVALIADOR 

03 
Capacidade de Atendimento (Máximo 10 pontos) 

O “curriculum” dos principais profissionais da Licitante 
nas áreas de planejamento, criação, mídia e atendimento 
- De 0 a 3 pontos. 

   

As estruturas técnica e operacional da Licitante para 
suprir as necessidades da conta publicitária a ser 
atendida, principalmente em relação ao quadro de 
profissionais que será colocado à disposição do 
Conselho Regional de Nutricionistas – CRN9/MG - De 0 
a 4 pontos. 

   

A sistemática de atendimento a ser adotada no 
relacionamento entre a Licitante e a equipe técnica do 
Conselho Regional de Nutricionistas – CRN9/MG - De 0 
a 3 pontos. 

   

PONTUAÇÃO DO QUESITO    

NOTA MÉDIA DO QUESITO  

 

QUESITO  
AVALIADOR 

01 

 
AVALIADOR 

02 

 
AVALIADOR 

03 Portfólio (Máximo 10 pontos) 

A qualidade e adequação do trabalho criativo 
– De 0 a 3 pontos. 

   

A pertinência da solução apresentada ao 
problema de comunicação – De 0 a 3 pontos. 

   

Clareza da exposição das informações 
prestadas – De 0 a 4 pontos 

   

PONTUAÇÃO DO QUESITO    

NOTA MÉDIA DO QUESITO  
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QUESITO  
AVALIADOR 

01 

 
AVALIADOR 

02 

 
AVALIADOR 

03 Cases (Máximo 10 pontos) 

O encadeamento lógico da exposição – De 0 
a 4 pontos. 

   

A evidência de planejamento publicitário – De 
0 a 3 pontos 

   

Consistência das relações de causa e efeito 
entre problema e solução – De 0 a 3 pontos. 

   

PONTUAÇÃO DO QUESITO    

NOTA MÉDIA DO QUESITO  

 
 
 

 
NOTA TOTAL DA AGÊNCIA – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 
 
 

 
Observações: 
 
1) A subcomissão técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito sempre que a diferença entre a maior e a 

menor pontuação atribuída a este for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima do quesito, com o fim 
de restabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas, conforme inc. VII, art. 6º da Lei 12.232/2010.  

2) A nota média de cada quesito corresponderá à soma das notas atribuídas pelos avaliadores dividindo pelo número 
de avaliadores, com no máximo duas casas decimais, desprezando-se as demais, sem qualquer arredondamento. 

3) A nota total da AGÊNCIA – Informações Complementares corresponderá à soma das notas médias dos quesitos. 
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ANEXO VIII 
 
TERMO DE RETIRADA DE ENVELOPE 
 
REF: TOMADA DE PREÇOS nº 1/2021 
Declaro ter recebido, neste ato, o envelope padronizado citado no subitem 1.10, do item III – Proposta Técnica, 
Proposta de Preços e Habilitação do Edital de Tomada de Preços nº 01/2021, que tem por objeto a contratação de 
agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade para o CRN9. 
 . 
 
Local e data____________________________________________________ 
Nome, assinatura e CPF do responsável 
DADOS CADASTRAIS: Empresa 
CNPJ Nº 
Representante Legal 
Endereço 
Nº do telefone 
E-mail 
OBSERVAÇÃO: A falta do preenchimento e entrega deste Termo de Retirada exime a Comissão de Licitações da 
comunicação de eventuais esclarecimentos ou retificações ocorridas no instrumento convocatório. 
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ANEXO IX – MÉTRICAS PARA MENSURAÇÃO PELA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO CRN-9 DA QUALIDADE 
DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA AGÊNCIA  

Dê uma nota segundo a escala: 

0 - péssimo desempenho 

2 - desempenho regular 

3 - desempenho mediano 

5 - bom desempenho 

10 - excelente desempenho  

Quesito Avaliação 

Disponibilidade e interesse no atendimento   

Compreensão e Interpretação do briefing   

Adequação do produto elaborado ao briefing proposto   

Cumprimento do prazo acordado para produção   

Qualidade visual do material produzido (online e offline)   

Adequação textual   

Criatividade   

Atendimento à solicitação de alterações   

Dedicação para soluções urgentes   

Alcance dos resultados propostos   

 


